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ORGANIZATORZY KONKURSU 
 
1. Organizatorem konkursu jest Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach  
i Diecezjalne Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Kieleckiej wraz z Wolontariatem 
przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach, których przedstawiciele tworzą 
Komitet Organizacyjny Konkursu. 
 
ADRESACI KONKURSU 
 
2. Konkurs skierowany jest do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, 
organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących  
z wolontariuszami i wspierających ruch wolontaryjny w województwie świętokrzyskim  
i diecezji kieleckiej. 
3. Nominowani do konkursu mogą być pojedynczy wolontariusze, grupy wolontariuszy 
oraz członkowie organizacji pozarządowych działający wolontaryjnie. 
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania pozakonkursowego tytułu 
„Miejsce przyjazne wolontariuszom” oraz innych wyróżnień. 
 
ZASADY UCZESTNICTWA I TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO KONKURSU 

 
5. Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa dnia 26 listopada 2018 r. Decyduje 
data wpłynięcia zgłoszenia na adres organizatorów. 
6. Kandydatów do konkursu należy zgłaszać listownie, osobiście, pocztą elektroniczną 
do właściwego ze względu na teren działania wolontariuszy Centrum Wolontariatu, 
bądź przez formularz na stronie laurwolontariatu.pl 
7. Zgłoszeń do konkursu dokonywać należy na załączonym formularzu. Zgłaszać 
można od jednego do trzech kandydatów. Dla każdego kandydata (indywidualnego 
bądź grupowego) należy wypełnić jeden formularz. 
8. Nominowani do konkursu kandydaci swoją aktywność wolontaryjną mogą 
wykonywać w dowolnym obszarze życia społecznego.  
9. Do każdego formularza zgłoszeniowego dołączyć należy opis działalności 
nominowanej osoby. Opis powinien być zamieszczony na max 2 stronach maszynopisu. 
Opis może mieć dowolną formułę. Opis musi być sporządzony w formie maszynopisu 
lub pliku komputerowego (w przypadku zgłoszeń dokonywanych pocztą elektroniczną). 
10.  Do formularza zgłoszeniowego można dołączyć rekomendacje innych instytucji, 
artykuły prasowe lub inne materiały dokumentujące działalność. 
11. W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez osoby prywatne konieczne jest 
potwierdzenie faktu działalności wolontariusza przez organizację lub instytucję, która 
może o tym zaświadczyć. 



12. Zgłoszeń wolontariuszy do konkursu mogą dokonywać organizacje pozarządowe, 
grupy samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, przedsiębiorstwa, które 
realizują program wolontariatu pracowniczego, osoby prywatne korzystające z pomocy 
wolontariuszy. 

 
 

KRYTERIA OCENY ZGŁOSZEŃ 
 
13. Ocenie nominowanych kandydatów podlegać będzie przede wszystkim: 
zaangażowanie; innowacyjność; skuteczność; partnerstwo w podejmowanych przez 
wolontariuszy działaniach. 
 
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 
 
14. Wyniki zostaną ogłoszone podczas Świętokrzyskiej Gali Wolontariatu 5 grudnia 
2018 roku, w trakcie której wręczone zostaną Laury Wolontariatu.  
15. Każda osoba nominowana do konkursu zostanie telefonicznie zaproszona na galę. 
16. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorami konkursu 
 
 
Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach 
25-370 Kielce ul. Żeromskiego 36 
tel/fax: (41) 362 14 12 
e-mail: kontakt@centrumwolontariatu.eu 
www.centrumwolontariatu.eu 
 
Diecezjalne Centrum Wolontariatu 
25-010 Kielce, Pl. Najświętszej Maryi Panny 1 
tel. (41) 344 52 82  w. 231 
tel. kom. 664 031 039 
e-mail: wolontariat.kielce@caritas.pl 
www.wolontariat.kielce.caritas.pl 
 
Wolontariat przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie  
ul. Wesoła 51, 25-363 Kielce 
tel.:+48 539-023-833 
e-mail:wolontariat@mopr.kielce.pl 
wolontariat.mopr.kielce.pl 


